Diumenge 27 de durant l’any / A

Número 406 / 8 d’octubre de 2017

INAUGUREM EL CENTRE PARROQUIAL
Estem a la recta final després de molt temps de tenir el
Centre Parroquial sense activitat degut a les obres de
reforma. Ara, després de la Jornada de Portes Obertes
que vam fer en començar l’estiu estem a punt d’estrenar
el local remodelat amb el concert d’inauguració que
tindrà lloc el proper dissabte dia 14 d’octubre a les 21
hores. Serà CANÇONS SENSE PARAULES, a càrrec
de Joel Bardolet, violí i Marc Heredia, piano, artistes
prou rellevants i de renom reconegut que Centelles mereix escoltar-los i gaudir de la seva
música. Volem que aquest concert inaugural sigui l’inici d’una colla d’audicions i espectacles
que el Centre Parroquial pot oferir al públic de Centelles i entorn perquè en gaudeixi a ple,
tant pel que fa a concerts, obres de teatre, dansa, poesia o cinema... Només així podrem
estar contents d’haver portat a terme aquesta reforma i veurem compensat l’esforç econòmic
que la Parròquia ha fet.
El Centre ha de ser un espai ple de vida i activitat artística obert a les entitats del poble i de
l’entorn. Per això, a més de la programació pròpia, també acollirà activitats que l’Ajuntament
o altres entitats organitzin, sempre que la seva cabuda i les condicions materials que té ho
permetin. El Centre vol continuar essent la casa de tots, un espai obert i ofert a les entitats
perquè en puguin disposar, a canvi d’una col·laboració econòmica que ajudi al seu
manteniment i a compensar una mica la despesa important que han suposat les obres de
reforma. Gràcies a elles, no només l’escenari i el sotaescenari s’ha remodelat totalment sinó
que l’equipament de so i llum, especialment, i tot el que fa a les mesures de seguretat que
demana un espai públic com aquest, s’hagi posat al dia perquè tothom pugui gaudir d’aquest
espai tan estimat pels centellencs.
Agraïm novament a tots els tècnics que hi ha treballat, les persones i empreses que han
portat a terme les obres i us convidem al Concert d’inauguració.

Intencions de misses
Dissabte 7: Joan Pomier i Assumpció Salomó
Diumenge 8: Josep M. Relats Ruaix. Olga Toro Cardona ( 1r Aniv.)
Dilluns 9: Humberto Gispert i Mª Josefa Arañó
Dimarts 10: Eulàlia Martínez
Dijous 12 a les 8 del vespre: Pilar i Julio Acín
Dissabte 14: Família Ribé Portet
Diumenge 15: Antonia Calm Preseguer. Francisco Mataró.

Tinguem en compte...
Horari de Misses: Aquesta setmana cada dia a les 8 del vespre i diumenge a les 11 del matí.
Despatx parroquial: Dimarts de 6 a 2/4 de 8 de la tarda.
Càritas parroquial: Centre de Distribució d’Aliments dijous de 5 a 7 de la tarda.

Vida de la parròquia
Visita guiada al campanar i sala museu: En el marc de les Jornades Europees del
Patrimoni avui de 4 a 7 de la tarda. Cada mitja hora hi haurà un torn de visita.
Càritas: Reunió dimarts a 2/4 de 7 de la tarda.
Beatificació: El dissabte dia 21 d’octubre a les 10 del matí tindrà lloc a la Basílica de la
Sagrada Família de Barcelona l’acte central de la beatificació dels màrtirs claretians morts
l’any 1936. Dos d’ells relacionats amb nosaltres, un nascut i batejat a Centelles Josep Ribé
Comas i l’altre, Isidre Costa Homs, nascut a Taradell, té familiars que viuen a Centelles. Tots
dos van morir a Cervera. Des d’aquí ens unim a aquesta celebració i en donem gràcies a
Déu.
Enterrament: El dia 4 Teresa Eres Bertran de 87 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor !
Col·lecta de la setmana passada ........................................................................237,16€
Full i Espurna ............................................................... ...................................... 44,53€

Parròquia de Sant Martí de Centelles
Enterrament : El dia 6 Guillem Casamitjana i Morera de 90 anys d’edat.
Que descansi en la pau del Senyor !

Per a pensar
Contra la violència una actitud pacífica
Des d’una mirada cristiana no podem admetre de cap manera la violència ni gratuïta ni
deliberada. Són moltes les pàgines de l’Evangeli, dels llibres dels profetes i d’altres textos de
l’Antic Testament que denuncien la violència i la veuen contrària als designis de pau i
d’amor, de convivència i respecte a la dignitat de la persona que Déu estima.
I diumenge passat hi va haver molta gent a Catalunya que va rebre. Les imatges de violència
han donat la volta al món i repetidament les hem pogut veure aquí, ben reals i amb moltes
persones que les han patit, persones de totes les edats i condicions, - no havíem quedat
que l’actuació policial seria proporcionada i que no pegarien a les àvies?- doncs sí, àvies i
avis, nens , persones amb mobilitat reduïda, joves i grans, arreu i sense miraments, només
per resistir-se a exercir pacíficament i democràtica el seu dret a vot. Això acompanyat dels
altres danys materials que es podien haver evitat. Fins al cap de quatre o cinc dies no s’ha
sentit cap veu de disculpa, cap reconeixement dels excessos que hi van haver i encara s’ha
titllat d’exagerat i fals el nombre de ferits de l’1 - O. Cal que tots plegats reflexionem i
denunciem tota violència, encara que sigui exercida en nom de la llei, cal que treballem per
la pau i la convivència serena, per tal que aquesta ferida oberta no es faci més profunda, cal
que siguem capaços de seure a enraonar, a dialogar sense condicions i escoltar l’altre,
encara que pensi diferent i políticament tingui una altra militància, cal que tota persona i tota
nació pugui exercir els seus drets sense fer mal als altres, pacíficament i festiva, sense
respondre a provocacions, com diumenge passat va fer exemplarment la gent de Catalunya.

Ens podeu trobar a www.parroquiadecentelles.cat. I també amb el domini .com

